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Carlos Pimenta 

INTRODUÇÃO 
O selo é um acto social. Materializado num papel com uma determinada 
representação permite o relacionamento escrito entre os homens e exprime 
soberanias, autonomias e dependências, visões do mundo, relações de 
poder, leituras que todos nós fazemos das realidades envolventes. As 
emissões comemorativas dão uma particular expressão a algumas dessas 
vertentes culturais e ideológicas dos selos. 
A riqueza cultural das colecções temáticas é a sua capacidade para exprimir 
de forma sempre renovada algumas das expressões sociais que o selo é. 
Todos sabemos que um mesmo objecto de emissão pode dar lugar a 
expressões materiais radicalmente diferentes. Basta recordarmos as 
emissões da Europa-CEPT após 1974 ou as emissões referentes aos Jogos 
Olímpicos de um dado ano para termos dois dos muitos exemplos possíveis. 
As diferenças ora resultam da sobrevalorização dos motivos nacionais, 
primeiro caso, ora da particularidade que mereceu maior atenção por parte 
dos responsáveis da emissão, particularmente notório no segundo exemplo. 
Poderemos ser tentados a considerar que essas di ferenças são naturais e 
quase inevitáveis pelas diferenças de usos e costumes nacionais, regionais e 
até pessoais. A aleatoriedade explicaria a diversidade e aí residiria a alegria 
do coleccionador, se a tal for inclinado. 
No entanto existem certas emissões que podem ser lidas como exprimindo 
muito mais que a simples aleatoriedade. São a expressão de relações de 
imposição e subordinação, de diferentes filosofias de leitura da realidade 
que nos cerca, de intenções propagandistas declaradas. Màis, se a emissão 
de uma série de selos tem significado, também o tem o tipo e quantidade de 
peças filatélicas produzidas. Poderemos mesmo dizer que o não ter emitido 
sobre este ou aquele assunto também possui significado. Um paradigma 
desta situação são as emissões referentes aos Ano Internacional de qualquer 
coisa, eventualmente decretado pela ONU, forma de chamar a atenção sobre 
determinadas realidades e problemas. 

REFERÊNCIA AOS ANOS INTERNACIONAIS 
Após a II Guerra Mundial, progressivamente, houve uma 
internacionalização dos espaços nacionais, institucionalizada pelo 
funcionamento de um conjunto de organismos internacionais, que têm nas 
Nações Unidas a sua estrutura mais globalizante. Não é pois de estranhar 
que se pretenda chamar a atenção de todas as nações para algumas 
realidades e os Anos Internacionais, em alguns casos chamados de 
mundiais, comecem a ser frequentes. 
O ano de 1956, o primeiro referenciado filatelicamente, foi designado pela 
ONU como Ano Internacional das Telecomunicações e outros o seguiram 
pouco tempo depois: 1959 como Ano Mundial dos Refugiados, 1965 como 
Ano da Cooperação Internacional, 1967 como Ano Internacional do 
Turismo e 1968 como Ano Internacional dos Direitos Humanos. 

SOCIEDADES
 
FILATELICAS
 

Felix Sanchez Poncela 

Adentrarse en el interior de una So
ciedad Filatelica es siempre un tema de 
interes y ai mismo tiempo delicado yá que 
no todos los colectivos se comportan igual. 

Pero hoy, buscando téma para un 
artículo he pensado en los colectivos filate
licos y en lo que me sugiere el interior de 
una Sociedad y el comportamiento de sus 
miembros. Conocer un poco este interior y 
aunque todas las Sociedades Filatelicas 
sean iguales a la hora de programar acti
vidadesque hagan aumentar las relaciones 
entre Sociedad yasociado. 

Quizá hay algo que no tengan en su 
totalidad la mayoria, y esto, a la vista de la 
experiencia, se me ocurre pensar que es 
comunicación y trabajo en equipo. 

Voy a tratar de hilvanar algunas obser
vaciones ai respecto, que no son meras 
críticas sino pensamientos escritos de lo 
que me sugiere el téma. 

Las personas que componen una So
ciedad, en este caso Filatelica, por el simple 
hecho de su pertenencia tienen una re
lación personal entre ellas donde la con
fianza no es total, fundamentado particu
larmente en el poco conocimiento de per
sonas asociadas ai mismo Grupo, pero 
que se ven poco ... 

Esto es más frecuente de lo que poda
mos creer, yá que pecamos de ser descon
fiados a pesar de que tengamos buena 
voluntad de acercamiento ai otro. Cono
cemos a las personas que dirigen la So
ciedad pero tambien dentro de las Juntas 
Directivas hay reaciones anormales, la 
cooperación no es normal o total, y esto 
simpremente es motivo de gestiones poco 
eficaces. 

Para que una Sociedad funcione es 
fundamental que entre los miembros que 
la componen haya un mínimo de confianza 
lo cual facilita la relación a la hora de 
cooperar, y no olvidemos que personas 
unidas por una misma aficción y trabajan
do de acuerdo pueden lIegar a conseguir 
metas con buenos resultados. 

Es corriente ver que las actividades de 
una Sociedad son promovidas y Ilevadas a 
la practica por un mínimo de personas 
pequefío en relación a una plantilla ámplia 
en cuanto a directivos y asociados. 

i Porqué este estado de cosas? A mi 
entender la colaboración es pobre porque 
falta comunicación para trabajar en equipo. 

Para mejorar hay que estar abiertos a la 
comunicación, algo tan corriente como es 
el dialogar tiene su importancia yá que 



permite mejorar ai escuchar y comprome
terse en aquello que, mediante la comuni
cación aceptas con agrado sin sentirte in
fluenciado. 

En un colectivo, como puede ser una 
Sociedad Filatelica, puede haber buena 
comunicación cuando los integrantes saben 
de los problemas de la misma y son cons
cientes de que hay que solucionarlos 
mediante esfuerzos colectivos donde la 
comunicación entre personas se hace 
patente en una colaboracion total, sin 
coacciones y con una responsabilidad 
asumida de trabajo en equipo a fín de lIe
var a buen termino los objetívos previstos 
por la Sociedad. 

Toda actividad que organiza un Grupo 
exige un planteamiento inicial y un desar
rollo posterior. 

Los Directivos de estos Grupos filateli
cos deben de saber muy bien que para 
lIevar a buen termino una actividad necesi
tan de la colaboración de su colectivo, y 
esto se logra con unas buenas relaciones 
humanas en una continua asignatura de 
comunicación permanente. 

Es muy interesante que los proyectos 
de actividades futuras sean conocidos, no 
solamente por los directivos que progra
man, sino con asociados predispuestos a 
colaborar, lo que dá como resultado un 
equipo eficaz. No olvidemos que las apor
taciones basadas en una confianza re
cíproca facilitan la colaboración. 

Esta es una forma de actuar que dá 
buenos resultados yá que permite evaluar 
los conocimientos y aptitudes de las per
sonas, buscando con ello los colabora
dores idóneos para los trabajos específicos 
que lIeva cualquier actividad. 

Conocer los problemas especifico que 
tienen las Sociedades, procurando que la 
gestion sea lo mas eficaz posible es algo 
que deben de asumir con responsabilidad 
las personas que tienen un cargo en una 
sociedad. No creo que haya Sociedades 
que sean unas mejores que otras, lo que sí 
creo es que algunas de estas Sociedades 
cuidan ai maximo los detalles buscando 
alicientes motivadores que la mantengan 
unida, y esto puede conseguirse con una 
buena dósis de comunicación y trabajo en 
equipo. 

Ir c LU B E 

NACIONAL ,	 
I\I\\~ DE 

III fiLATELIA 

Sendo os selos uma forma de divulgar ideias junto de grande quantidade de 
cidadãos, é perfeitamente normal que as administrações postais assumissem 
esses eventos como pretextos de emissão. Simultaneamente é uma 
manifestação política da adesão de um Estado a uma iniciativa da ONU. 
Cedo descobriram que também seria um bom negócio, como o demonstra a 
grande quantidade de emissões abusivas, chamemos-lhe assim em tomo do 
Ano Internacional da Criança. 
Concentremos a nossa atenção nas emissões saídas a partir do ano de 1970. 
Se tomarmos as emissões das Nações Unidas (Nova Iorque) como 
referência filatélica, poderemos salientar os seguintes anos internacionais: 

SímboloAno Código Designação 
(1 )AICRDR Ano Internacional contra Racismo e a1971 

Discriminação Racial 
1975 AIM Ano Internacional da Mulher 

~-I
 
Ano Internacional da Criança 1979 AIC {f.~ 

~~"J~
 
1981 AIO Ano Internacional dos Deficientes 

(y1 
19&5 AIJ Ano Internacional da Juventude tI'- I 

~~ 
1986 AIP Ano Internacional da Paz 

âi>~,'tI 
~~ 

1987 AIHSA Ano Jnternacional 
Abrigo 

da Habitação para os Sem 

{~~~tl ~ 
'4.-J 

1992 AlES Ano Internacional do Espaço ( I ) 

1994 AIF Ano Internacional da Família 

~ 
(1) Nos selos editados não encontramos nenhuma referência a um simbolo. 

sendo de acrescentar os seguintes esclarecimentos: 
1.	 O Ano Internacional contra o Racismo e a Discriminação Racial foi 

chamado pela maioria das administrações postais dessa forma mas outras 
simplificaram a designação e intitularam-no ora de Ano Internacional 
contra o Racismo ora de Ano Internacional contra a Discriminação 
Racial. 

2.	 A emissão filatélica da ONU referente ao Ano Internacional da 
Juventude aconteceu em 1984, embora o ano seguinte é que o fosse. 

Mas não foram estes os únicos anos internacionais considerados 
filatelicamente. Outros houve de aceitação muito difundida 

Ano Código Designação Símbolo 
1970 AlE Ano Internacional da Educação 

1972 AIL Ano Internacional do Livro 
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1978 AICA Ano Internacional Anti-Apartheid 
~~,, I-JJ. 
~ 'li~~ 

1985 AIMU Ano Internacional da Música ( I ) 
1990 AIA Ano Internacional da Alfabetização 

i~~~ ~ 
~1i! 

(I) Nos selos editados não encontramos nenhuma referência a um simbolo. 

enquanto outros foram «inventados» por algumas administrações postais: 

Ano Código Designação Administrações 
Postais 

1970 AIAG Ano Internacional da Agua Africa do Sul; 
Sudoeste Africano. 

1974 /\UF Ano Internncional da Juventude Filatélica i\rgentina. 
1977 AIPT Ano Internacional do Pintor Rubens Bl:lgica. 

1983 AICO Ano Internacional das Comunicações Guianas. 

1985 AIFP Ano Internacional da Formação Profissional Bolívia; Japão. 

1987 AIV Ano Internacional da Vinha Tunísia. 

1988 AIAGR Ano Internacional das Artes Gráficas Polónia. 

1990 AISR Ano internacional da Segurança Rodoviária Bulgária. 

1992 AlVO Ano Internacional dos Voluntários Botão. 

o certo é que alguns destes Anos Internacionais mereceram honras e 
pompas de circunstância, acabando por atrair muitos filatelistas para o seu 
estudo, enquanto outros passaram praticamente despercebidos. 
Provavelmente os primeiros tiveram a ver com temáticas inócuas, o que não 
significa menos importantes, que permitiram obter uma predi~posição de 
largos sectores da opinião pública e política mundial, independente das suas 
vivências quotidianas e concepções ideológicas, enquanto outros traziam 
uma carga social e de intranquilidade moral muito maior. No primeiro caso 
encontram-se o AIM, AIC, AIJ, AIF e no último () ;\lHSA. Entre as duas 
situações encontram-se vários. 
A este propósito é interessante quantificar as administrações postais que 
emitiram selos em torno desses diferentes anos internacionais. 
Considerando apenas os de maior difusão temos: 

70 73 7471 72 7S 76 77 93 9478 84 87 S8 90 91 9279 '0 To''3 '6 '9" " " 1 1 S4 6 6AIA 
, )2182 15 S 2 J I 221AIC 

422 1 1 2 3OAICA 

38 I 41I IAICRDR 

1115 6 J 125AIO 

J4 9 1 44AlE 

22 2AlES 

7474AIF 

1 36 4 41AIHSA 

126 IJ II 141AIJ 

43 3 2 1 I 1 SIAIL 

100 6I 1AIM '0' 

4 4AIMU 

2 104 6 112AIP 

4736 45 4 101 7 7 6 13Q o 743 2 25 186 16 125 II 116 44 6 6 24I S6TOTAL '0' 

..
doIS sobreObservações: (I) Quando cm anos a mesma administração postal em,te scnes o mesmo tcma aqUi 

reterenciado é contabilizado duas vezes. (2) Quando uma série referente a um ano internacional c lançada 
posterionnente à venda com uma sobretaxa ou sobrecarga é contabilizado duplamente. É raro mas é u que acontece, 
por exemplo, com a edição de 1990 de Ano (ntemacional da Criança. (3) Os totais por anos consideram igualmente as 
emissões dos outros anos internacionais anteriormente referenciados. (4) Os dados referentes a 1994 devem ser 
er}carados como provisórios pois ainda não foi possível consultar todos os l:atàlogos completos sobre esse ano. 
Certamente que está subestimado. 

Mais pormenorizadamente, o que provavelmente só faz sentido num estudo 
sobre um determinado ano internacional, observamos que o conjunto das 

RESULTADOS DO 10° LEILÃO DO 

LOTE AIlIlEMATAÇAO 
(escudosl 

1 1200 
2 1200 
3 1200 
4 2750 
5 16000 
6 9500 
7 3500 
8 4000 
9 1200 

10 3000 
11 1500 
12 1500 
13 1 500 
14 1750 
15 1750 
16 3250 
17 800 
18 1000 
19 11 000 
20 8500 
21 1200 
22 5500 
23 5500 
24 6000 
25 1750 
26 2000 
27 2250 
28 3250 
29 6500 
30 10000 
31 1500 
33 2250 
34 1500 
35 2000 
36 1750 
37 1500 
38 2250 
39 1250 
40 3750 
41 2250 
43 900 
45 4250 
46 1000 
47 29000 
48 13000 
50 91000 
51 3750 
52 2750 
53 12500 
55 28000 

LOTE AIlIlEMATAçAO 
(escudosl 

57 29000 
58 36000 
63 6500 
64 9500 
66 11 250 
68 6500 
69 10250 
70 6500 
71 2200 
73 17000 
75 2250 
76 3250 
77 6500 
79 2250 
81 1000 
82 900 
83 1750 
84 3250 
85 13000 
86 91000 
87 4500 
88 5500 
89 5000 
90 8500 
91 6500 
92 5500 
93 3750 
94 1000 
95 3250 
96 5500 
97 9000 
98 800 
99 600 

100 3750 
101 3750 
102 65000 
103 7500 
104 5500 
107 14000 
108 850 
111 6500 
112 4250 
113 2000 
114 2500 
116 2250 
117 300 
118 1000 
119 550 
120 500 
122 1250 

3 ..J..J..J - Confecções, Lds. 
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CLUBE NACIONAL DE FILATELIA 

LOTE A1tIlEMATAÇAO 
(escudos) 

123 8500 
124 950 
126 3250 
127 91000 
128 1250 
129 2750 
130 1750 
131 1400 
132 2750 
133 1750 
134 900 
135 1250 
136 1200 
137 1000 
138 1 000 
139 1250 
140 3850 
141 1750 
142 4250 
143 1750 
144 1 750 
145 1 150 
146 2050 
147 1750 
148 2750 
149 950 
150 750 
151 450 
152 650 
153 750 
155 1250 
156 1250 
157 700 
158 900 
159 1000 
160 700 
161 1000 
162 2000 
163 700 
164 750 
165 2450 
166 2250 
167 16000 
168 2250 
169 1000 
170 1450 
171 2550 
172 2250 
173 1300 
174 3250 

LOTE A1tIlEMATAÇÃO 
(escudo.) 

175 2050 
176 1300 
177 1500 
178 1200 
179 950 
180 2750 
181 1850 
182 1250 
183 1850 
184 550 
185 3450 
186 1300 
187 750 
188 1850 
194 800 
195 1 150 
196 56000 
198 1 100 
199 1650 
200 3000 
201 4250 
202 1950 
203 2450 
204 2650 
205 1250 
206 1750 
207 1250 
208 2750 
209 1750 
210 19500 
211 1250 
212 1250 
213 1500 
214 1 750 
215 3500 
216 500 
219 500 
220 4250 
222 1 750 
224 1500 
225 1750 
226 750 
227 2200 
228 1 750 
229 750 
230 750 
236 750 
239 650 
240 1350 

administrações postais emissoras de um dado tema também tem um 
significado. 
É sabido que por razões diversas, em que as comerciais e políticas assumem 
particular importância, alguns países são mais atreitos a privilegiar certos 
acontecimentos que outros. Contudo, deveremos ser sempre particularmente 
cuidadosos nestas observações porque as reentrâncias das práticas das 
administrações fiscais são complexas. 
Tomemos como exemplo um acontecimento filatélico que se apresenta de 
imediato com maiores conotações políticas que os anos internacionais: as 
emissões sobre o Primeiro de Maio, dia do trabalhador. Foram sobretudo os 
países socialistas que editaram selos referentes ao tema: Albânia (1949); 
Bulgária (1953-90); China (1954-79); Coreia do Norte (1971) Cuba (1966
72); Hungria (1950-61); Polónia (1950-54); RDA (1950-90); Roménia 
(1946-89); Tchecoslováquia (1952-80); URSS (1947-90); Vietname do 
Norte (1958-66); Trieste - Zona B (1948-51); Jugoslávia (1990). E alguns 
outros também o fizeram dada essa influência: Afeganistão (1974-86); 
Angola (1976); Moçambique (1977-80) para apenas citar alguns. Mas talvez 
sejam a Síria o país que mais vezes editou sobre esse tema e a primeira série 
de que temos conhecimento surgiu na Alemanha nazi (1940). 
Retomando o nosso tema poderemos dizer que existe uma certa relação 
entre o tema do ano internacional e as administrações postais que 
respondem ao apelo. Para ilustrar tomemos três comemorações: AIA, 
AIHSA e AIJ relativamente próximos entre si no tempo. Analisemos quais 
são as administrações postais que emitiram e qual o grau de 
desenvolvimento económico-social que cada uma apresenta (medido pelo 
índice composto de desenvolvimento humano que varia entre O e 1). 
Chegamos aos seguintes valores médios: 

AIA 0,54 
AIHSA 0,53 
AIJ 0,62 

que denotam que o Ano Internacional da Habitação para os Sem Abrigo foi 
o que teve maior peso dos países menos desenvolvidos, sobretudo em 
comparação com o Ano Internacional da Juventude, eventualmente mais 
poético socialmente. 
Estes dados podem ser melhor visto pelo histograma que mostra o número 
de administrações postais emissoras que se encontram numa determinada 
faixa do índice: 
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Os padrões relativos de bem estar social associado a cada Ano Inte'rnacional 
é diferente. Grosso modo, deixando uma leitura mais cuidada para cada um, 
podemos ver a maior importância dos países ricos no AIJ e uma maior 
frequência de países pobres e medianamente desenvolvidos no AIHSA e 
AIA, respectivamente. 

DAS PEÇAS FILATÉLICAS PARA O PLANO 
Depois destas considerações genéricas sobre os anos internacionais 
estaremos em condições de sugerir que a montagem de uma colecção 
temática que tenha em consideração qualquer um destes eventos parta da 
consideração detalhada da actividade das administrações postais e do 
conteúdo de cada uma das peças. 
Por outras palavras, os selos não servem para ilustrar uma ideia temática 
preconcebida, exposta segundo um determinado plano, mas deve ser a ideia 
e plano que têm de obedecer a um estudo prévio cuidadoso das actividades 
das administrações postais e da forma e conteúdo de cada uma das peças. E 
podemos estar certos que um plano bem cuidado valorizará imenso a 
colecção. Mais do que os 20% de pontuação está os impacto que terá sobre 
o desenvolvimento do tema e a manifestação dos conhecimentos filatélicos. 
Não é uma regra geral mas uma sugestão que aqui deixamos a quem 
eventualmente esteja interessado em começar a fazer colecções temáticas 
sobre o Ano Internacional de qualquer coisa. 

ATÉ BREVE 
Em próximo artigo procuraremos pegar num dos Anos Internacionais mais 
representativos e mostrar como pode haver sobre o mesmo tema diversas 
interpretações ideológico-filosóficas e como um tal estudo pode levar à 
montagem de um determinado plano de colecção. 

Nov. 1995 

POR BAJO DE FACIAL 

Felix Sanchez Poncela 

Para quien contempla la realidad dei mercado filatelico desde el ángulo de 
venta, y particularmente de los sellos de correos emitidos en los ultimos anos, 
sorprende en primer termino y no es la impresión subjetiva sino la constatación 
de los hechos, como se ofrecen cantidades de sellos por bajo de su valor facial, 
i Que est'a passando? 

Esto es esí de claro, o lo que es lo mismo la persona que vende está perdien
do un tanto por ciento, que puede lIegar ai quince, dei dinero invertido en su 
adquisición. 

Este hecho se justifica, a mi juicio, en un fracaso en la inversión de aquello 
que se creia seguro y que muy bien pudieramos situarlo en algunos puntos 

como, "el deslumbramiento puesto en la 
Filatelia como inversión facilmente ren
table". y "En el momento actual de la econo
mía en nuestro país". 

De siempre la Filatelia ha sido una afic
ción rentable en muchos aspectos, en cono
cimientos, en satisfacciones, en amistad, 
en cultura y tambien en rendimientos eco
nómicos, cuando la inversión se hace como 
coleccionista y no como mero inversor. 

Pensar en la Filatelia como inversor es 
estar haciendo un mal servicio a una afic
ción que tantos adeptos tiene, porque si 
bien es cierto que alguno puede invertir en 
sellos de correos, en los tiempos actuales, 
donde las emisiones son frecuentes y la 
cantidad de efectos a emitirgrande es posi
ble que este inversor se esté equivocando 
ai querer sacar una retabilidad ai dinero in
vertido. 

No tengo nada en contra de quien co
lecciona o compra por inversion, respeto 
su modo de obrar, pero reconozco que la 
decención puede ser grande ai ver que no 
siempre su inversión ha sido rentable. 

EI fracaso, si así se puede lIamar, de un 
negocio inversor de sellos de correos se 
debe tambien a una pobre estructura com
petitiva en filatelia con numerosas dificulta
des económicas. Esta situación frustrante 
para el inversor, que no coleccionista, des
cubre que la coyuntura económica incierta 
que sufre el país lIega tambien a la Filatelia 
haciendo fracasar las i1usiones de los que 
basaron su inversión en negocio. 

Reconociendo primero que existe este 
estado de cosas, se enfrentam ahora ai di
lema de aprovechar las circunstancias que 
puedan encontrar y provocando las deva
luaciones que sean necesarias tratar de 
salvar parte dei dinero invertido. Pero la 
actitud frente a este estado de cosas siem
pre es ámbigua, se desea vender porque el 
interes previsto no responde a las especta
tivas creadas, y se rechaza la idea de ven
der por bajo de su facial, pero los proble
mas sociales y humanos pueden sernume
rosos y se siente la necesidad de recuperar 
parte de lo que fuera una mala inversión. 

En este sentido podia encontrarse aquí 
la raiz de lo que estamos observando cuan
do vemos vender sellos por bajo de facial, 
el fracaso porun lado de una inversión que 
creiamos rentable ai dejarnos deslumbrar 
por una ganancia facil, a pesar de los mila
gros que se dicen sobre invertir en filatelia 
hoy para ganar dinero mariana. 

EI sistema filatelico no ha fallado y lo 
consta el hecho de que se sigue coleccio
nando, se sigue vendiendo se.llos y el fila
telista sigue comprando, pero quizá bus
cando la respuesta a esta interrogación dei 
principio debamos admitir que esto es lo 
normal en la vida filatelica y lo otro es lo 
lógico en la persona que, sin importarle la 
Filatelia como aficción, compra un produc
to para vender con uma ganancia, que di
cen es facil, pero que ai fallar el comprador 
de cantidad tiene que vender para recu
perar el dinero invertido. 


